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Samenvatting g 

Hoofdstukk 1 bevat de inleiding in het onderwerp van dit proefschrift. Hierin worden kenmerken van het 

virus,, het natuurlijk ziektebeloop, variabiliteit in het ziektebeloop en de invloed van zowel 

gastheerfactorenn als van virale factoren op de ziekteprogressie besproken. 

Hoofdstukk 2 beschrijft een studie naar de invloed van een polymorfisme in de promoter van het 

interleukinee 4 (IL-4) gen op het ziektebeloop in HIV geïnfecteerde deelnemers aan de Amsterdamse 

Cohortt Studies. Tevens is de invloed van dit polymorphisme op het verkrijgen van zogenaamde SI/X4 

HIV-11 varianten bestudeerd. Eerder is dit polymorfisme in een Japans cohort geassocieerd met een 

gedeeltelijkee bescherming en een versnelde acquisitie van SI/X4 HIV-1. In het Amsterdamse Cohort 

bleekk deze associatie niet aantoonbaar en werd juist een vertraagde acquisitie van SI/X4 HIV-1 varianten 

waargenomenn voor mensen met dit polymorphisme. Tevens werd er geen invloed waargenomen van dit 

polymorphismee op ziekteprogressie naar AIDS. 

Hoofdstukk 3 beschrijft het effect van een polymorphisme in CX3CR1, de fractalkine receptor. Dit 

polymorfismee was in een Frans cohort geassocieerd met versnelde ziekteprogressie en AIDS. Deze 

associatiee kon niet worden bevestigd in meerdere cohorten in de Verenigde Staten. Ook in het 

Amsterdamsee Cohort van Homosexuele mannen vonden wij geen indicatie voor een versnelde progressie 

inn dragers van dit allel. De frequentie van dit allel kwam verder overeen met de andere cohorten. 

Inn hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven naar de betachemokine neutralisatie gevoeligheid van R5 

HIVV varianten geisoleerd uit individuen die nooit X4 HIV varianten hebben ontwikkeld. Er werd 

gekekenn naar virusisolaten afkomstig van zowel HIV geinfecteerden met een asymptomatisch beloop 

vann ruim 9 jaar ("long term asymptomatic",LTA) als van patiënten met progressief beloop. Virusisolaten 

warenn afkomstig van relatief vroege en late momenten tijdens de HIV infectie. Ten opzichte van 

virusisolatenn die vroeg in de infectie waren verkregen bleken de laat verkregen isolaten afkomstig van 

hetzelfdee individu een verminderde [3-chemokine neutralisatie gevoeligheid te hebben. Dit was het meest 

duidelijkk in de individuen met een progressief ziektebeloop. De p-chemokine neutralisatie gevoeligheid 

vann vroege en late virusisolaten van LTA was nauwelijks verschillend. Er was geen duidelijke correlatie 

tussenn verminderde (3-chemokine neutralisatie gevoeligheid van de virussen en HIV-1 RNA load of CD4 

aantall  in de patient op het moment van virusisolatie. Individuen ingedeeld naar hoog (> 4) RNA load 

en/off  laag (<0.65) CD4 aantal, bleken een relatief verminderde betachemokine gevoeligheid te hebben 

tovv de groep individuen met lage HIV-1 RNA load en/of hoog CD4 aantal. 

Inn hoofdstuk 5 is de cytopathiciteit van R5/NSI virusisolaten, die vroeg of laat zijn verkregen tijdens 

langdurigee asytnptomatische danwei progressief verlopende HIV infectie, vergeleken in PHA-PBMC in 
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vitro.. Per patient werden meerdere virusisolaten per tijdpunt getest. Er werd een sterke correlatie gezien 

tussenn de cytotoxiciteit van virussen en de hoeveelheid virusproduktie in het supernatant. De late 

virusisolatenn hadden een hogere cytopathiciteit dan de vroege isolaten van hetzelfde individu. Dit bleek 

hett sterkst in individuen met een progressief ziektebeloop. R5/HIV infectie resulteerde met name in een 

depletiee van de CCR5+CD4+ cellen, terwijl de fractie van CCR5"CD4+ relatief gespaard bleef. 

Hoofdstukk 6 beschrijft een studie naar de cytotoxiciteit van R5/NSI virusisolaten in relatie tot het 

ziektebeloopp uitgevoerd in een ex vivo lymphoid culture systeem. De cytotoxiciteit van virusisolaten van 

patiëntenn met een progressief ziektebeloop werden vergeleken met die van LTA. Er was geen 

waarneembaarr verschil tussen R5/NSI virusisolaten al naar gelang het tijdspunt van isolatie of stadium 

vann ziekte. R5/NSI infectie resulteerde voornamelijk in de depletie van CD4+CCR5+ cellen in de 

CD45RO++ T lymfocyt fractie. 

Inn hoofdstuk 7 is de cytotoxiteit van R5/NSI varianten en X4/SI HIV varianten vergeleken voor 

verschillendee CD4+ subsets. Celdepletie als gevolg van de R5/NSI infectie beperkte zich voornamelijk 

tott de CCR5+ fractie terwijl de X4/SI virusisolaten alle CD4+ subsets depleteerden. Verder werd er na 

infectiee een snellere daling gezien van CD27 memory cellen en bleven de naive cellen het langst 

gespaard.. Het aankleuren van intracellulair p24, een eiwit van HIV, toonde aan dat de infectie met 

NSI/R55 HIV isolaten zich voornamelijk beperkt tot de memory fractie terwijl SI/X4 ook substantieel de 

naïevee fractie kan infecteren. 

Mett behulp van CFSE kon worden aangetoond dat de naïeve T cellen hadden gedeeld na PHA stimulatie 

maarr dat dit niet direct gepaard ging met het verlies van het naïeve fenotype. De cellulaire factoren die 

aanwezigg zijn in delende cellen zijn waarschijnlijk essentieel voor de HIV replicatie. 

Inn hoofdstuk 8. de algemene discussie worden de bevindingen gedaan in dit proefschrift in het 

perspectieff  gezet van de huidige stand van zaken in het AIDS onderzoek. 
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